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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/238    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - HELGELAND ADVENTURE AS 

TRÆNA ARCTIC FISHING 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Helgeland Adventure AS, org.nr 989 945 262 gis et tilskudd på kr 175 000 til Fase 3 – Træna 

Arctic Fishing. 

 

Tilskuddet belastes næringsfond Covid-19 og utbetales mot dokumenterte utgifter til nytt 

bygg/flytting av eksisterende brygge og ny SPA avd.  

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Helgeland Adventure AS,  datert 05.11.2020 – Fase 3 – Træna Arctic Fishing. 

Selskapet eies av Ole Kristian Johannessen (50 %), Lurøy og 

Nima Invest AS v/ Ynge Myhre (50 %), opprinnelig fra Selvær 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 
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Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 

 

 

Søker Helgeland Adventure AS som eier Træna Arctic Fishing driver utleie av overnatting og 

båter til fiske- og opplevelsesturisme på Selvær. De ønsker også å teste ut konsept med 

mindre kurs- og opplevelsesopphold på anlegget i 2021.  

 

Tiltaket Fase 3 har følgende kostnadsplan og finansieringsplan: 

 
 

 
 

Helgeland Adventure AS fikk i 2019, til fase 2, et lån fra Træna kommunes næringsfond A på 

kr 150 000. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

I vår kommuneplan Samfunnsdel har vi sagt at vi skal arbeide for et allsidig næringsliv, noe 

som innebærer at vi har en god servicenæring, med lokal handel og lokale produkter, og at 

turisme- og opplevelsesnæringen øker hele året.  

Vi har videre sagt at Husøy og Selvær er primære områder for boligbygging, for å få dette til 

er det også viktig at det for øvrig satses i Selvær. Å øke turismen dit vil også bidra til at vi 

satser på samferdsel og utvikler tjenestebehovet også i Selvær. På denne bakgrunn anbefales 

det at Helgeland Adventure AS gis et tilskudd på kr 175 000 til Fase 3 av Træna Arctic 

Fishing. 

 

 

 

Vedlegg: 
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Søknad fra Helgeland Adventure AS med RF 13.50 referansenummer: 2020-0005 

 

 

Træna 23.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


